
O koťátku, které zapomnělo mňoukat

     Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, ale pořád mu to bylo málo a tak
se přidalo ke kamarádům štěňátkům. Jenže se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí.
Umělo už říkat jenom haf, haf, haf. 

     Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, nevědělo jak. Jak se říká, propáníčka,
že bych rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo  s pláčem po dvoře,  až potkalo  koníky.  Proč
pláčeš,  koťátko? Rozvesel  se drobátko!  Řekl  koťátku koník. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí
hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku
mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha. Ale kdepak - nestačí -
kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. 

     Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se
drobátko! Řekla kravička. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám
říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad,
stačí přece zavolat: bú, bú, bú. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu
muset umřít hlady. 

     Hladové koťátko chodilo dál  s pláčem po dvoře,  až potkalo kozlíky. Pročpak pláčeš,  koťátko?
Rozvesel se drobátko! Řekl kozlík. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem,
jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když
máš hlad, stačí přece zavolat: mééé, mééé, méé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a
marné rady, budu muset umřít hlady.

     Hladové koťátko znovu chodilo  s pláčem po dvoře,  až potkalo ovečky.  Proč pláčeš,  koťátko?
Rozvesel se drobátko! Řekla ovečka. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem,
jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když
máš hlad, stačí přece zavolat: bééé, bééé, bééé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a
marné rady, budu muset umřít hlady. 

     A hladové koťátko chodilo  dál  s pláčem po dvoře,  až potkalo  kuřátka.  Proč pláčeš,  koťátko?
Rozvesel se drobátko! Řeklo kuře. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak
to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš
hlad, stačí přece zavolat: pííí, pííí, pííí. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné
rady, budu muset umřít hlady.

Hladové  koťátko  chodilo  znovu  s  pláčem  po  dvoře,  až  potkalo  kohoutky.  Proč  pláčeš,  koťátko?
Rozvesel se drobátko! Řekl kohout. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem,
jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když
máš hlad, stačí přece zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí!
Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. 

     Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo prasátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se
drobátko! Řeklo prasátko. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám
říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad,
stačí přece zavolat: chro, chro, chro. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady,
budu muset umřít hlady.

     Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel
se drobátko! Řekl kocour. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám
říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad,
stačí přece zavolat: mňaúúúúúúúú.

     To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě. A to kotě dírou v plotě utíkalo
do kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo. Mňau, mňau, mňau! Sotva to hospodyně uslyšela,
dala hned koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, do klubka se stulilo a už mhouří očička naše
malá kočička.. 



Náměty na činnosti s dětmi:

 povídejte si s dětmi o domácích zvířátkách

 děti by měly správně pojmenovat jejich mláďátka

 zkoušejte, zda umí napodobit zvuky a pohyby zvířat

 vysvětlete jim, jaké využití mají domácí zvířata

 zazpívejte si známé dětské písničky

 naučte se básničku

ZNÁMÉ PÍSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH:

Kočka leze dírou,
pes oknem,
pes oknem.
Nebude-li pršet nezmoknem,
nebude-li pršet nezmoknem.

Pásla ovečky v zeleném háječku.
Pásla ovečky v černém lese.
Já na ní dupy dupy dup.
Ona zas cupy cupy cup.
Houfem ovečky seberte se všecky.
Houfem ovečky seberte se.

Skákal pes, přes oves,
přes zelenou louku.
Šel za ním, myslivec, 
péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš,
žes tak vesel stále
Řek bych vám, nevím sám,
hop a skákal dále... 

Prší, prší jen se leje,
kam koníčci pojedeme,
pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala,
má panenka zaplakala,
Kukačko už nekukej,
má panenko neplakej.
až kukačka zakuká.

BÁSNIČKY (ZVÍŘECÍ RODINKY):

Býk – kráva – tele 

Říkala mi naše kráva,
že se zítra s býkem vdává.
Proč to berou takhle zkrátka?
Už se těší na telátka!

Pes – fenka – štěně 

Pes zavrčel na fenku:
"Netoulej se po venku!"
Štěňátka už mají hlad,
pojď jim mlíčka trochu dát.

Kocour – kočka – koťě 

Kočka s dvěma koťaty
zamňoukala za vraty:
"Kde se ten náš táta toulá?
Zavolejte na kocoura!"

Kohout – slepice – kuře 

Kohout pyšně kokrhá,
slepic velké hejno má.
Kuřat mají plný dvůr,
tak se chlubí sousedům.



Pracovní listy









Najdi mamince její mláďátko, vybarvi ho a pojmenuj ho.



Pro starší děti:



Omalovánka pro radost



 

 

 

 



 







 



 

 

 

 

 



 

 

 



Výtvarné činnosti

 koláž z obrázků vystřižených z dětských časopisů ,, zvířátka na dvoře“ (stříhání, 
lepení)

 kresba domácích zvířátek, zaměřit se na detaily (čtyři nohy, fousky, ocásek…)

 origami

     

 obkreslování podle šablony, vystřihování

        


